
Тема лекції  18. Найм (оренда).  

План 

1. Загальна характеристика договору найму (оренди). 

2. Різновиди договору найму (оренди). 

 

Самостійна робота 

1. Договір найму транспортного засобу. 

2.Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу. 

 

1. Загальна характеристика договору найму (оренди). 

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно 

у користування за плату на певний строк (ст. 759 ЦК). 

Правове регулювання договору найму (оренди) здійснюється главою 58 ЦК, Законом України 

"Про оренду державного та комунального майна" та окремими правилами найму.  

Не можна не сказати, що ГК України не використовує термін "найм", а називає договір найму 

(оренди) договором оренди майна. Так, відповідно до ст. 283 ГК України встановлюється, що за 

договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний 

строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. Як вбачається із визначення 

договору оренди в ГК України, цей договір регулює такі ж правовідносини, що й договір найму 

(оренди) за ЦК України, з тією особливістю, що майно отримується орендарем в користування для 

здійснення господарської діяльності. Тобто за своєю правовою природою договір оренди, виділений в 

ГК України, є цивільним договором найму (оренди). 

До основних ознак найму (оренди) відносяться передання майна в користування (а не у власність, 

як за договором купівлі-продажу) за плату, на певний строк. 

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний (реальний), відплатний. 

Відповідно до ст. 759 ЦК України договір найму (оренди) може бути як консенсуальним, так і 

реальним. Історично договір оренди завжди був консенсуальним, оскільки вважався укладеним з 

моменту досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами. Таке правило містилося у ЦК УРСР, 

таким самим чином регулюється договір найму (оренди) цивільними кодексами країн СНД. Новий ЦК 

України пішов іншим шляхом, дозволивши учасникам цивільного обігу укладати як консенсуальні, 

так і реальні договори найму.[129][20] 

Однак з такою думкою ми погодитись не можемо. Так, ст. 759 ЦК України не передбачає 

можливості сторін визнача 

Сторонами договору є наймодавець (орендодавець) та наймач (орендар). Наймодавцем може 

бути власник речі або особа, якій належать майнові права, а також особа, уповноважена на укладення 

договору найму. Щодо особи наймача, то законодавець не передбачає будь-яких обмежень. 

В ст. 759 ЦК України, окрім предмета договору найму (оренди), який є істотною умовою для 

всіх видів цивільних договорів, вказується ще й на необхідність наявності таких умов як плата за 

користування та строк дії договору. На відміну від ЦК України ГК України прямо вказує на перелік 

істотних умов договору оренди. Так, згідно з ч. 1 ст. 284 ГК України, істотними умовами договору 

оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається 

договір оренди; орендна плата, з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних 

відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу. Як бачимо, ГК 

України значно розширив перелік істотних умов договору. 

1. Істотною умовою договору є умова про предмет, яким може бути (ст. 760 ЦК України):  

а) річ, яка визначена індивідуальними ознаками і зберігає свій первісний вигляд за 

неодноразового використання (неспоживна річ);  

б) майнові права. Законом може бути встановлено види майна, що не можуть бути предметом 

договору найму. 

2. Плата за користування майном, як істотна умова договору встановлена ст. 762 ЦКУ. 

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором 

найму. 

Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості 

речі та інших обставин, які мають істотне значення. 
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Говорячи про істотні умови договору, не можна не звернути уваги на правила, встановлені ЦК 

України щодо визначення форми плати за користування майном. Так, відповідно до ч. 2 ст. 762 ЦК 

України встановлюється, що плата за користування майном може вноситися за вибором сторін у 

грошовій або натуральній формі. Форма оплати за користування майном встановлюється договором 

найму. 

Таким чином, ЦК України допускає, що розмір орендної плати може бути не встановлений 

договором. Водночас ЦК України встановлює положення про обов'язкове визначення форми орендної 

плати в договорі. Таким чином, ЦК України вказує на необхідність визначення для договорів найму 

(оренди) умови щодо форми плати за користування майном, і тому форму орендної плати слід вважати 

істотною умовою договору. Відсутність відомостей про форму орендної плати в тексті договору 

призведе до визнання договору оренди неукладеним. 

Договором або законом може бути встановлено періодичний перегляд, зміну (індексацію) 

розміру плати за користування майном. 

Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, 

можливість користування майном істотно зменшилася. 

Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором. 

Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним 

через обставини, за які він не відповідає. 

3. Договір найму (оренди) є строковим договором. Відповідно до ст.763 договір найму 

укладається на строк, встановлений договором Однак строк не належить до істотних умов договору, 

тому що якщо строк не встановлено, то договір найму вважається укладеним на невизначений строк. 

Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від 

договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму 

нерухомого майна - за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для 

попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк. 

Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) строки договору найму окремих видів 

майна. 

Якщо до спливу встановленого законом максимального строку найму жодна із сторін не 

відмовилася від договору, укладеного на невизначений строк, він припиняється зі спливом 

максимального строку договору. 

Договір найму, строк якого перевищує встановлений законом максимальний строк, вважається 

укладеним на строк, що відповідає максимальному строку. 

Отже, ЦК України встановлює спеціальні правила щодо визначення строку договору та розміру 

плати за користування майном у випадках, якщо ці умови не визначені сторонами у договорі. Тому 

відповідно до ЦК України істотними умовами договору (найму) оренди є умови про предмет договору 

та форму орендної плати. 

Форма договору: усна або письмова. Вимоги щодо обов'язкового нотаріального посвідчення або 

реєстрації встановлюються і для договорів найму (оренди) окремих видів майна. 

Зокрема, відповідно до ст. 794 ЦК України, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди 

(їх окремої частини), укладений на строк не менше одного року, підлягає державній реєстрації. Згідно 

зі ст. 20 Закону України "Про оренду землі" укладений договір оренди землі також підлягає державній 

реєстрації. Тому договір оренди землі вважається укладеним з моменту його державної реєстрації (ст. 

640 ЦК ст. 18 Закону України "Про оренду землі"). Відповідно до ч. 2 ст. 125 Земельного кодексу 

України право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної 

реєстрації. 

 

2. Різновиди договору найму (оренди). 

Договори найму поділені на такі види: 

 договір прокату ; 

 договір найму земельної ділянки (будівлі чи іншої капітальної споруди, транспортного засобу); 

 договір найму житла; 

 договір лізингу, 

 договір оренди державного (комунального) майна. 



Для перелічених вище різновидів договору найму законодавством установлені певні 

особливості, що заслуговують на окрему увагу під час укладення та виконання таких договорів. Наразі 

зупинімося передусім на загальних особливостях договорів найму. 

Договір прокату є різновидом договору найму (оренди). Йому присвячені ст. 787-791 

Цивільного кодексу України. Прокат – це різновид майнового найму, тому низка норм Цивільного 

кодексу України про майновий найм поширюється і на договір прокату. 

За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей 

у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний 

строк. 

Договір прокату є договором приєднання. Наймодавець може встановлювати типові умови 

договору прокату. Типові умови договору прокату не можуть порушувати прав наймачів, 

встановлених законом. 

Умови договору прокату, які погіршують становище наймача порівняно з тим, що встановлено 

типовими умовами договору, є нікчемними. Договір прокату є публічним договором (ст. 

787 Цивільного кодексу України). 

Предметом договору прокату є рухома річ, яка використовується для задоволення побутових 

невиробничих потреб. 

Предмет договору прокату може використовуватися для виробничих потреб, якщо це 

встановлено договором. 

Кваліфікуючою ознакою прокату є мета використання речі. За загальним правилом, така річ 

має використовуватися для задоволення побутових, невиробничих потреб (власного 

використання). Це стосується і випадків, коли наймачем за договором прокату виступає юридична 

особа. 

Специфіка договору прокату полягає в тому, що: 

 наймач не має права на укладення договору піднайму; 

 наймач не має переважного права на купівлю речі в разі її продажу наймодавцем; 

 капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець за свій рахунок, якщо він не доведе, 

що пошкодження речі сталося з вини наймача. 

 

Форма договору — усна. Організація прокату видає письмовий документ, наприклад, квитанцію. 

Договір прокату є двостороннім, оскільки кожна із його сторін має права і несе обов'язки щодо 

одна однієї. Цей договір є оплатним, бо наймач користується переданою у найм річчю за плату, яка 

встановлюється за тарифами наймодавця. Договір прокату може бути як реальним, так і 

консенсуальним. Якщо наймодавець передає наймачеві річ у момент укладення договору - це 

реальний договір. Якщо ж сторони досягли узгодження за всіма істотними умовами договору, 

передбачивши передачу речі у майбутньому, то це - консенсуальний договір, у якому момент вступу 

договору в силу не пов'язується з переданням речі наймачу. Ця передача повинна розглядатися як 

виконання укладеного договору прокату з боку наймодавця. ЦК не висуває окремих вимог до форми 

договору прокату. Тому, виходячи із загальних правил, що містяться у ст. 636 Цивільного кодексу 

України, слід дійти висновку, що він може бути укладений у будь-якій формі, якщо інше не буде 

передбачено у типових умовах договору прокату. 

Характеризуючи договір прокату, слід зазначити, що для нього недостатньо однієї передачі речі 

у найм, тобто у користування за плату на певний строк. Особливість цього договору полягає у тому, 

що річ передається за правилом для використання з метою задоволення побутових потреб, хоча, як 

вже вказувалося, сторони можуть обумовити у договорі її використання для виробничих потреб. 

Договір прокату може укладатися тільки на визначений строк (ч. 1 ст. 787 Цивільного кодексу 

України). 

Договору найму земельної ділянки присвячена всього одна стаття у ЦК - ст. 792, ч. 2 якої прямо 

відсилає до окремого закону, який регулює зазначені відносини. Такими є Земельний кодекс (ЗК) 

України (гл. 15) та спеціальний акт - Закон "Про оренду землі". Відносини, пов'язані з орендою 

земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій 

державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній 

Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, додатково регулюються Законом "Про оренду 

державного та комунального майна". 
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Окрім зазначених документів, відносини найму (оренди) земельних ділянок регулюються 

положеннями під законних нормативних актів, зокрема, Порядку реєстрації договорів оренди 

земельної частки (паю), затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119. 

Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17 січня 2000 р. № 5 затверджена 

форма Типового договору оренди земельної частки (паю). 

Згідно зі ст. 792 ЦК за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов'язується 

передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування 

за плату. Визначення договору оренди земельної ділянки, що міститься в ст. 13 Закону "Про оренду 

землі", окрім зазначення обов'язків наймодавця, акцентує на обов'язках наймача (орендаря) 

використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. 

Договір найму земельної ділянки може бути як консенсуальним, так і реальним, є двостороннім, 

оплатним договором. 

Договір оренди землі укладається у письмовій формі й за бажанням однієї зі сторін може бути 

посвідчений нотаріально. Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального 

посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є 

одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням 

речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом. 

Істотними умовами договору оренди землі є: 

 об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); 

 дата укладення та строк дії договору оренди; 

 орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, 

порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. 

Враховуючи особливі властивості таких нерухомих речей, як будівлі та споруди, § 4 глави 

58 (ст. 793—797 ЦК України) установлює спеціальні правила регулювання договору оренди таких 

речей. 

За договором найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди наймодавець передає або 

зобов’язується передати наймачеві за плату в тимчасове володіїшя та користування будівлю або йппу 

капітальну споруду.  

Юридична характеристика договору: 

  двосторонній; 

  консенсуальний або реальний; 

  відплатний. 

До особливостей договору належать: 

предмет договору - будівлі або інші капітальні споруди, або її частини, крім житла; 

форма договору - письмова, а у випадку, коли строк оренди відповідно до договору 

встановлений в один рік чи більше, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 793 ЦК). 

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), укладений на строк не 

менше ніж на три роки, підлягає державній реєстрації. Передання наймачеві будівлі або іншої 

капітальної споруди оформллється відповідним документом (актом), який підписується сторонами 

договору. Із цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено 

договором. Таким документом, наприклад, може бути акт про приймання-передачу, який складається 

в довільній формі; 

реєстрація договору: договір, укладений на строк не менше ніж один рік, підлягає державній 

реєстрації (ст. 794 ЦК); 

потреба підписання письмового документа про передачу предмета найму, а також його 

повернення наймачем: оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами 

договору (ст. 795 ЦК). Це є моментом обчислення строку  

Сторонами договору є наймодавець та наймач Ними можуть бути як фізичні, так і юридичні 

особи. 

Істотними умовами договору є умови про: 

  об´єкт найму; 

  розмір орендної плати. 

За договором найму транспортного засобу наймодавець передає або зобов'язується передати 

наймачеві транспортний засіб в користування за плату на певний строк. 



Згідно частини 1 статті 798 Цивільного кодексу України предметом договору найму 

транспортного засобу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні 

транспортні засоби тощо. 

Юридична характеристика договору: 

_ двосторонній; 

_ консенсуальний; 

_ відплатний. 

Сторонами договору є наймодавець та наймач. Ними можуть бути будь-які фізичні та юридичні 

особи. 

Види договору найму (оренди) транспортного засобу: 

_ найм з екіпажем - найм транспортного засобу з наданням послуг по управлінню та технічній 

експлуатації (фрахтування); 

_ найм без екіпажу - найм транспортного засобу без надання послуг по управлінню та технічній 

експлуатації. 

Відповідно до статті 799 ЦК України договір найму транспортного засобу укладається у 

письмовій формі. Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає 

нотаріальному посвідченню.  

Крім предмета, до істотних умов договору найму належать умови про плату та терміни. 

Правовідносини найму житла врегульовані гл. 58 ЦКУ. Так, згідно з ст. 810, 811, 812, 813 

ЦКУ, за договором найму (оренди) житла одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або 

зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за 

плату. 

Такий договір житла укладається у письмовій формі. Однак якщо сторони недодержали 

письмової форми договору – це не буде означати недійсність договору, але сам факт укладання чи 

оспорювання окремих частин договору необхідно буде доводити письмовими доказами, засобами 

аудіо- та відеозапису та ін.. Пам’ятайте, рішення суду в таких випадках не може ґрунтуватися на 

показаннях свідків, тому радимо дотримуватися письмової форми договору.  

Також зауважимо, що такий договір не потрібно посвідчувати нотаріально або здійснювати 

державну реєстрацію. 

Строк, на який укладається договір, визначається сторонами.  Згідно зі ст. 821 ЦКУ, якщо у 

договорі строк не встановлений, договір вважається укладеним на п'ять років. 

Також, у випадку, якщо строк договору менше одного року, до нього не застосовуються 

положення про: 

 право на житло інших осіб, що проживають разом з наймачем; 

 право вселення тимчасових мешканців; 

 переважне право на переукладання договору житлового найму після закінчення його строку; 

 правила піднайму; 

 заміну наймача у договорі найму житла. 

Предметом договору найму житла може бути: 

 помешкання, зокрема квартира або її частина; 

 житловий будинок або його частина; 

 дачний або садовий будинок, тощо. 

Отже, договори житлового найму, оренди, та прокату є різновидами договору майнового найму. 

Термінологічні розбіжності (найм, оренда, прокат) не змінюють юридичної природи договору. У всіх 

випадках ми маємо одні й ті самі відносини. Зміст договірних відносин (найму, оренди, прокату) 

полягає в наданні майна для тимчасового користування за винагороду. Тому норми Цивільного 

кодексу про майновий найм поширюються також на оренду та прокат, за винятком тих випадків, коли 

законодавцем встановлені спеціальні норми для того або іншого виду майнового найму.  
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